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Módosítás 78
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) Helyénvaló a kutatók fogadását egy 
olyan fogadási eljárás révén 
megkönnyíteni, amely nem függ a kutatók 
és a fogadó kutatószervezet közötti jogi 
viszonytól, valamint azáltal, hogy 
a továbbiakban a tartózkodási engedély 
mellett nincs szükség munkavállalási 
engedélyre, vagy hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízumra. Ez az eljárás a 
kutatószervezetek és a tagállamokban lévő 
bevándorlási hatóságok közötti 
együttműködésen alapul: az előbbinek 
kulcsszerepet biztosít a fogadási eljárásban 
a harmadik országok kutatói számára az 
Unióba való belépés és tartózkodás 
megkönnyítése és meggyorsítása céljából, 
míg fenntartja a tagállamoknak 
a bevándorlási politika tekintetében 
meglévő előjogait. A tagállamok által 
előzetesen jóváhagyott 
kutatószervezeteknek jogosultnak kell 
lenniük arra, hogy kutatási program 
végrehajtása céljából harmadik ország 
állampolgárával fogadási megállapodást 
írjanak alá. A tagállamok 
tartózkodási engedélyt bocsátanak ki 
a fogadási megállapodás alapján, 
amennyiben a belépés és tartózkodás 
feltételei teljesülnek.

(9) Helyénvaló a kutatók fogadását egy 
olyan fogadási eljárás révén 
megkönnyíteni, amely nem függ a kutatók 
és a fogadó kutatószervezet közötti jogi 
viszonytól, valamint azáltal, hogy 
a továbbiakban a tartózkodási engedély 
mellett nincs szükség munkavállalási 
engedélyre, vagy hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízumra. Ez az eljárás a 
kutatószervezetek és a tagállamokban lévő 
bevándorlási hatóságok közötti 
együttműködésen alapul: az előbbinek 
kulcsszerepet biztosít a fogadási eljárásban 
a harmadik országok kutatói számára az 
Unióba való belépés és tartózkodás 
megkönnyítése és meggyorsítása céljából, 
míg fenntartja a tagállamoknak 
a bevándorlási politika tekintetében 
meglévő előjogait. A tagállamok által 
előzetesen jóváhagyott 
kutatószervezeteknek jogosultnak kell 
lenniük arra, hogy kutatási program 
végrehajtása céljából harmadik ország 
állampolgárával fogadási megállapodást, 
adott esetben például munkaszerződést
írjanak alá. A tagállamok 
tartózkodási engedélyt bocsátanak ki 
a fogadási megállapodás alapján, 
amennyiben a belépés és tartózkodás 
feltételei teljesülnek.

Or. en

Módosítás 79
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy az Unió 
vonzóbbá váljon harmadik országokbeli
kutatók számára, a családegyesítési jogról 
szóló, 2003. szerptember 22-i 2003/86/EK 
tanácsi irányelv meghatározása szerinti 
családtagjaikat velük együtt be kell 
fogadni. Élvezniük kell az Unión belüli 
mobilitásra vonatkozó rendelkezések 
előnyeit, és munkavállalási jogot is kell 
kapniuk.

(11) Annak érdekében, hogy az Unió 
vonzóbbá váljon harmadik országbeli
kutatók és hallgatók számára, a 
családegyesítési jogról szóló, 2003. 
szeptember 22-i 2003/86/EK tanácsi 
irányelv meghatározása szerinti 
családtagjaikat velük együtt be kell 
fogadni. Élvezniük kell az Unión belüli 
mobilitásra vonatkozó rendelkezések 
előnyeit, és munkavállalási jogot is kell 
kapniuk.

Or. en

Módosítás 80
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(11) Annak érdekében, hogy az Unió 
vonzóbbá váljon harmadik országokbeli
kutatók számára, a családegyesítési jogról 
szóló, 2003. szerptember 22-i 2003/86/EK 
tanácsi irányelv meghatározása szerinti 
családtagjaikat velük együtt be kell 
fogadni. Élvezniük kell az Unión belüli 
mobilitásra vonatkozó rendelkezések 
előnyeit, és munkavállalási jogot is kell 
kapniuk.

(11) Annak érdekében, hogy az Unió 
vonzóbbá váljon harmadik országbeli
kutatók számára, a családegyesítési jogról 
szóló, 2003. szeptember 22-i 2003/86/EK 
tanácsi irányelv meghatározása szerinti 
családtagjaikat velük együtt be kell 
fogadni. Élvezniük kell az Unión belüli 
mobilitásra vonatkozó rendelkezések 
előnyeit, és munkavállalási jogot is kell 
kapniuk. A tagállamoknak ezenkívül meg 
kellene fontolniuk a harmadik 
országokban és saját területükön olyan 
tájékoztatási központok felállítását, 
amelyeken keresztül a kutatók, a 
hallgatók, a gyakornokok és az au pairek 
könnyen hozzáférhetnének a munkaerő-
piaci hozzáféréssel, a 
társadalombiztosítással, valamint a 
tartózkodási engedéllyel kapcsolatos 
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jogaikra vonatkozó információkhoz.

Or. en

Módosítás 81
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Adott esetben ösztönözni kell a
tagállamokat, hogy a posztgraduális 
képzésben részt vevő hallgatókat is
kutatóként kezeljék.

(12) Adott esetben a tagállamoknak a 
posztgraduális képzésben részt vevő 
hallgatókat kutatóként, a középfokú 
szakképzésben részt vevő diákokat pedig 
hallgatóként kell kezelniük.

Or. en

Módosítás 82
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) Adott esetben ösztönözni kell a 
tagállamokat, hogy a posztgraduális 
képzésben részt vevő hallgatókat is 
kutatóként kezeljék.

(12) Adott esetben ösztönözni kell a 
tagállamokat, hogy a posztgraduális 
képzésben részt vevő hallgatókat is 
kutatóként kezeljék, de egyes konkrét 
kutatási célok tekintetében a tagállamok 
egyéb diplomákat vagy gyakorlati 
tapasztalatot is megfelelőnek tarthatnak.

Or. en

Módosítás 83
Nadja Hirsch
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Irányelvre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25) A tagállamok a kérelmek 
feldolgozásárt díjat számíthatnak fel a 
kérelmezőknek. A díjaknak arányosnak 
kell lenniük a tartózkodás céljával.

(25) A tagállamok a kérelmek 
feldolgozásáért díjat számíthatnak fel a 
kérelmezőknek. A befogadó hozzáállás 
hangsúlyozása és az esetleges elrettentő 
hatás elkerülése érdekében a díjaknak 
arányosnak kell lenniük a tartózkodás 
céljával.

Or. en

Módosítás 84
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(28) A beutazás kellően indokolt okok 
alapján megtagadható. Különösen abban az 
esetben kerülhet sor a beutazás 
elutasítására, ha a tagállam egyedi 
esetben, tényekre alapozott értékelés 
alapján úgy véli, hogy az érintett harmadik 
országbeli állampolgár lehetséges veszélyt 
jelent a közrendre, a közbiztonságra vagy a 
közegészségre .

(28) A beutazás kellően indokolt okok 
alapján megtagadható. Különösen abban az 
esetben kerülhet sor a beutazás 
elutasítására, ha a tagállam egyedi 
esetben, tényekre alapozott értékelés 
alapján úgy véli, hogy az érintett harmadik 
országbeli állampolgár lehetséges veszélyt 
jelent a közrendre vagy a közbiztonságra.

Or. en

Módosítás 85
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(30) A tagállami hatóságoknak 
tájékoztatniuk kell az ezen irányelv alapján 
a tagállamokba való beutazást kérelmező 
harmadik országbeli állampolgárt a 
kérelemre vonatkozó határozatról. Ezt 
írásban, a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb a kérelem benyújtásától 
számított 60 napon belül, illetve a 
mobilitási intézkedéseket tartalmazó uniós 
programok hatálya alá tartozó kutatók és 
hallgatók esetében a lehető leghamarabb, 
de legkésőbb 30 napon belül meg kell 
tenniük.

(30) A tagállami hatóságoknak 
tájékoztatniuk kell az ezen irányelv alapján 
a tagállamokba való beutazást kérelmező 
harmadik országbeli állampolgárt a 
kérelemre vonatkozó határozatról. Ezt 
írásban, a lehető leghamarabb, de 
legkésőbb a kérelem benyújtásától 
számított 90 napon belül, illetve a 
mobilitási intézkedéseket tartalmazó uniós 
programok hatálya alá tartozó kutatók és 
hallgatók esetében a lehető leghamarabb, 
de legkésőbb 45 napon belül meg kell 
tenniük.

Or. en

Módosítás 86
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A harmadik országbeli állampolgár 
kutatók, tanulók és javadalmazásban 
részesülő gyakornokok Unión belüli
mobilitása Ami a kutatókat illeti, ezen 
irányelvnek javítania kell a szabályokat 
abban a tekintetben, hogy az első 
tagállamban kiadott engedély új fogadási 
megállapodás nélkül is kiterjedjen a 
második tagállamban eltöltött tartózkodási 
időkre. Javítani kell a hallgatók, és az új 
csoportot jelentő javadalmazásban 
részesülő gyakornokok helyzetét, lehetővé 
téve számukra, hogy három és hat hónap 
közötti időszakokra egy második 
tagállamban tartózkodjanak, amennyiben 
eleget tesznek az ezen irányelvben 
meghatározott általános feltételeknek. A 
vállalaton belüli áthelyezett személyként az 
Unióba érkező harmadik országbeli 

(31) A harmadik országbeli állampolgár 
kutatók, hallgatók, valamint fizetett és 
javadalmazásban nem részesülő 
gyakornokok Unión belüli mobilitását meg 
kell könnyíteni. Ami a kutatókat illeti, ezen 
irányelvnek javítania kell a szabályokat 
abban a tekintetben, hogy az első 
tagállamban kiadott engedély új fogadási 
megállapodás nélkül is kiterjedjen a 
második tagállamban eltöltött tartózkodási 
időkre. Javítani kell a hallgatók, és az új 
csoportot jelentő javadalmazásban 
részesülő gyakornokok helyzetét, lehetővé 
téve számukra, hogy három és hat hónap 
közötti időszakokra egy második 
tagállamban tartózkodjanak, amennyiben 
eleget tesznek az ezen irányelvben 
meghatározott általános feltételeknek. A 
vállalaton belüli áthelyezett személyként az 
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állampolgár gyakornokokra az 
áthelyezésük jellegének megfelelően 
kialakított, az Unión belüli mobilitásra 
vonatkozó különös szabályok 
alkalmazandók, összhangban [a vállalaton 
belüli áthelyezésekről szóló 2013/xx/EU 
irányelv]vel.

Unióba érkező harmadik országbeli 
állampolgár gyakornokokra az 
áthelyezésük jellegének megfelelően 
kialakított, az Unión belüli mobilitásra 
vonatkozó különös szabályok 
alkalmazandók, összhangban [a vállalaton 
belüli áthelyezésekről szóló 2013/xx/EU 
irányelv]vel.

Or. en

Módosítás 87
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Annak érdekében, hogy a harmadik 
országbeli hallgatók számára lehetővé 
váljék tanulmányi költségeik egy 
részének megfelelőbb fedezése, az ezen 
irányelvben meghatározott feltételek 
szerint lehetővé kell tenni számukra a 
munkaerőpiacra való nagyobb mértékű 
bejutást, vagyis a heti minimum 20 óra 
munkavégzést. A hallgatók 
munkaerőpiacra való bejutásának általános
szabálynak kell lennie; rendkívüli 
körülmények fennállása esetén azonban 
lehetőséget kell adni a tagállamoknak 
arra, hogy figyelemmel legyenek nemzeti 
munkaerő-piaci helyzetükre , 
mindazonáltal ez nem jelentheti a 
munkához való jog teljes megtagadását.

(33) Annak érdekében, hogy a harmadik 
országbeli hallgatók számára lehetővé 
váljék tanulmányi költségeik egy 
részének megfelelőbb fedezése, az ezen 
irányelvben meghatározott feltételek 
szerint lehetővé kell tenni számukra a 
munkaerőpiacra való nagyobb mértékű 
bejutást, vagyis a heti minimum 20 óra 
munkavégzést. A hallgatók 
munkaerőpiacra való bejutásának általános 
szabálynak kell lennie.

Or. en

Módosítás 88
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
33 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(33) Annak érdekében, hogy a harmadik 
országbeli hallgatók számára lehetővé 
váljék tanulmányi költségeik egy 
részének megfelelőbb fedezése, az ezen 
irányelvben meghatározott feltételek 
szerint lehetővé kell tenni számukra a 
munkaerőpiacra való nagyobb mértékű 
bejutást, vagyis a heti minimum 20 óra
munkavégzést. A hallgatók 
munkaerőpiacra való bejutásának általános 
szabálynak kell lennie; rendkívüli 
körülmények fennállása esetén azonban 
lehetőséget kell adni a tagállamoknak arra, 
hogy figyelemmel legyenek nemzeti 
munkaerő-piaci helyzetükre, mindazonáltal 
ez nem jelentheti a munkához való jog 
teljes megtagadását.

(33) Annak érdekében, hogy a harmadik 
országbeli hallgatók számára lehetővé 
váljék tanulmányi költségeik egy 
részének megfelelőbb fedezése, az ezen 
irányelvben meghatározott feltételek 
szerint lehetővé kell tenni számukra a 
munkaerőpiacra való nagyobb mértékű 
bejutást, vagyis a heti minimum 10 óra
munkavégzést. A hallgatók 
munkaerőpiacra való bejutásának általános 
szabálynak kell lennie; rendkívüli 
körülmények fennállása esetén azonban 
lehetőséget kell adni a tagállamoknak arra, 
hogy figyelemmel legyenek nemzeti 
munkaerő-piaci helyzetükre, mindazonáltal 
ez nem jelentheti a munkához való jog 
teljes megtagadását.

Or. en

Módosítás 89
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A jövőbeni magasan képzett 
munkaerő ösztönzésének keretében, a 
tagállamoknak lehetővé kell tenniük az 
Unióban diplomát szerző hallgatóknak, 
hogy a munkalehetőségek felmérése, 
illetőleg vállalkozás alapítása céljából az 
eredeti engedély lejártától számított 12 
hónapig az EU területén maradjanak. A 
kutatók számára szintén lehetővé kell 
tenniük, hogy a fogadási megállapodásban 
meghatározott kutatási projektjük lezárását 
követően hasonlóképpen az Unió területén 
maradjanak. Ez nem jelenthet automatikus 
jogot a munkavállaláshoz, illetve 
vállalkozás alapításához. A tagállamok 

(34) A jövőbeni magasan képzett 
munkaerő ösztönzésének keretében, a 
tagállamoknak lehetővé kell tenniük az 
Unióban diplomát szerző hallgatóknak, 
hogy a munkalehetőségek felmérése, 
illetőleg vállalkozás alapítása céljából az 
eredeti engedély lejártától számított 
legalább 18 hónapig az EU területén 
maradjanak. A kutatók számára szintén 
lehetővé kell tenniük, hogy a fogadási 
megállapodásban meghatározott kutatási 
projektjük lezárását követően 
hasonlóképpen az Unió területén 
maradjanak. Ez nem jelenthet automatikus 
jogot a munkavállaláshoz, illetve 
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megkövetelhetik a 24. cikk szerinti 
igazolás benyújtását.

vállalkozás alapításához. A tagállamok 
megkövetelhetik a 24. cikk szerinti 
igazolás benyújtását.

Or. en

Módosítás 90
Emer Costello

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(34) A jövőbeni magasan képzett munkaerő 
ösztönzésének keretében, a tagállamoknak 
lehetővé kell tenniük az Unióban diplomát 
szerző hallgatóknak, hogy a 
munkalehetőségek felmérése, illetőleg 
vállalkozás alapítása céljából az eredeti 
engedély lejártától számított 12 hónapig az 
EU területén maradjanak. A kutatók 
számára szintén lehetővé kell tenniük, 
hogy a fogadási megállapodásban 
meghatározott kutatási projektjük lezárását 
követően hasonlóképpen az Unió területén 
maradjanak. Ez nem jelenthet automatikus 
jogot a munkavállaláshoz, illetve 
vállalkozás alapításához. A tagállamok 
megkövetelhetik a 24. cikk szerinti 
igazolás benyújtását.

(34) A tagállamok mint tanulmányi 
célállomások vonzerejének növelése 
érdekében, valamint a jövőbeni magasan 
képzett munkaerő ösztönzésének keretében 
a tagállamoknak lehetővé kell tenniük az 
Unióban diplomát szerző hallgatóknak, 
hogy a munkalehetőségek felmérése, 
illetőleg vállalkozás alapítása céljából az 
eredeti engedély lejártától számított 12 
hónapig az EU területén maradjanak. A 
kutatók számára szintén lehetővé kell 
tenniük, hogy a fogadási megállapodásban 
meghatározott kutatási projektjük lezárását 
követően hasonlóképpen az Unió területén 
maradjanak. Ez nem jelenthet automatikus 
jogot a munkavállaláshoz, illetve 
vállalkozás alapításához. A tagállamok 
megkövetelhetik a 24. cikk szerinti 
igazolás benyújtását.

Or. en

Módosítás 91
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
35 preambulumbekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(35) Ezen irányelv rendelkezései nem 
érintik a tagállamok azon hatáskörét, 
hogy szabályozzák a harmadik országbeli 
állampolgárok munkavállalási célból való 
beutazására vonatkozó engedélyek 
számát.

törölve

Or. en

Módosítás 92
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Unió harmadik országbeli 
állampolgár kutatókra, hallgatókra, 
tanulókra, gyakornokokra, önkéntesekre és 
au pairekre gyakorolt vonzerejének 
növelése érdekében fontos, hogy a 
Szerződés 79. cikke szerinti tisztességes 
bánásmódban részesítsék őket. Az említett 
csoportok jogosultak arra, hogy a befogadó 
tagállam állampolgáraival egyenlő 
bánásmódban részesüljenek, a harmadik 
országbeli állampolgárok valamely 
tagállam területén való tartózkodására és 
munkavállalására vonatkozó összevont 
engedélyre irányuló összevont kérelmezési 
eljárásról, valamint a harmadik országból 
származó, valamely tagállam területén 
jogszerűen tartózkodó munkavállalók 
közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 
2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv értelmében. A szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet meghatározása 
szerinti szociális biztonsági ágakat illető 
nemzeti jogszabályok tekintetében a 
harmadik országbeli állampolgár kutatók 
esetében fenn kell tartani a befogadó 

(36) Az Unió harmadik országbeli 
állampolgár kutatókra, hallgatókra, 
tanulókra, gyakornokokra, önkéntesekre és 
au pairekre gyakorolt vonzerejének 
növelése érdekében fontos, hogy a 
Szerződés 79. cikke szerinti tisztességes 
bánásmódban részesítsék őket. Az említett 
csoportok közül néhány jogosult arra, 
hogy a befogadó tagállam állampolgáraival 
egyenlő bánásmódban részesüljön, a 
harmadik országbeli állampolgárok 
valamely tagállam területén való 
tartózkodására és munkavállalására 
vonatkozó összevont engedélyre irányuló 
összevont kérelmezési eljárásról, valamint 
a harmadik országból származó, valamely 
tagállam területén jogszerűen tartózkodó 
munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. 
december 13-i 2011/98/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében.
Jelenleg a 2011/98/EU irányelv lehetővé 
teszi a tagállamok számára az egyenlő 
bánásmód korlátozását a szociális 
biztonsági ágak, így a családi ellátások 
tekintetében, és ez a korlátozási lehetőség a
kutatókra is alkalmazandó. Továbbá, 
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tagállam állampolgáraival azonos 
bánásmódot biztosító előnyösebb jogokat, 
amelyek kiegészítik a 2011/98/EK irányelv 
alapján biztosított jogokat. Jelenleg az 
utóbbi jogszabály lehetővé teszi a 
tagállamok számára az egyenlő bánásmód 
korlátozását a szociális biztonsági ágak, 
így a családi ellátások tekintetében, ez a 
korlátozási lehetőség pedig a kutatókat is 
érintheti. Továbbá, függetlenül attól, hogy 
az uniós jog vagy a befogadó tagállam 
nemzeti joga biztosítja-e a 
munkavállaláshoz való jogot a harmadik 
országbeli állampolgár tanulók, 
önkéntesek, javadalmazás nélküli 
gyakornokok és au pairek számára, e 
csoportoknak a befogadó tagállam 
állampolgáraival egyenlő jogokat kell 
élvezniük, az árukhoz és szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés, illetve a nyilvánosság 
számára elérhető árukkal és 
szolgáltatásokkal való ellátottság 
tekintetében.

függetlenül attól, hogy az uniós jog vagy a 
befogadó tagállam nemzeti joga biztosítja-
e a munkavállaláshoz való jogot a 
harmadik országbeli állampolgár tanulók, 
önkéntesek, javadalmazás nélküli 
gyakornokok és au pairek számára, e 
csoportoknak a befogadó tagállam 
állampolgáraival egyenlő jogokat kell 
élvezniük, az árukhoz és szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés, illetve a nyilvánosság 
számára elérhető árukkal és 
szolgáltatásokkal való ellátottság 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 93
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(36) Az Unió harmadik országbeli 
állampolgár kutatókra, hallgatókra, 
tanulókra, gyakornokokra, önkéntesekre és 
au pairekre gyakorolt vonzerejének 
növelése érdekében fontos, hogy a 
Szerződés 79. cikke szerinti tisztességes 
bánásmódban részesítsék őket. Az említett 
csoportok jogosultak arra, hogy a befogadó 
tagállam állampolgáraival egyenlő 
bánásmódban részesüljenek, a harmadik 
országbeli állampolgárok valamely 

(36) Az Unió harmadik országbeli 
állampolgár kutatókra, hallgatókra, 
tanulókra, gyakornokokra, önkéntesekre és 
au pairekre gyakorolt vonzerejének 
növelése érdekében fontos, hogy a 
Szerződés 79. cikke szerinti tisztességes 
bánásmódban részesítsék őket. Az említett 
csoportok jogosultak arra, hogy a befogadó 
tagállam állampolgáraival egyenlő 
bánásmódban részesüljenek, a harmadik 
országbeli állampolgárok valamely 
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tagállam területén való tartózkodására és 
munkavállalására vonatkozó összevont 
engedélyre irányuló összevont kérelmezési 
eljárásról, valamint a harmadik országból 
származó, valamely tagállam területén 
jogszerűen tartózkodó munkavállalók 
közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 
2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv értelmében. A szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet meghatározása 
szerinti szociális biztonsági ágakat illető 
nemzeti jogszabályok tekintetében a 
harmadik országbeli állampolgár kutatók 
esetében fenn kell tartani a befogadó 
tagállam állampolgáraival azonos 
bánásmódot biztosító előnyösebb jogokat, 
amelyek kiegészítik a 2011/98/EK irányelv 
alapján biztosított jogokat. Jelenleg az 
utóbbi jogszabály lehetővé teszi a 
tagállamok számára az egyenlő bánásmód 
korlátozását a szociális biztonsági ágak, 
így a családi ellátások tekintetében, ez a 
korlátozási lehetőség pedig a kutatókat is 
érintheti. Továbbá, függetlenül attól, hogy 
az uniós jog vagy a befogadó tagállam 
nemzeti joga biztosítja-e a 
munkavállaláshoz való jogot a harmadik 
országbeli állampolgár tanulók, 
önkéntesek, javadalmazás nélküli 
gyakornokok és au pairek számára, e 
csoportoknak a befogadó tagállam 
állampolgáraival egyenlő jogokat kell 
élvezniük, az árukhoz és szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés, illetve a nyilvánosság 
számára elérhető árukkal és 
szolgáltatásokkal való ellátottság 
tekintetében.

tagállam területén való tartózkodására és 
munkavállalására vonatkozó összevont 
engedélyre irányuló összevont kérelmezési 
eljárásról, valamint a harmadik országból 
származó, valamely tagállam területén 
jogszerűen tartózkodó munkavállalók 
közös jogairól szóló, 2011. december 13-i 
2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv értelmében. A szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet meghatározása 
szerinti szociális biztonsági ágakat illető 
nemzeti jogszabályok tekintetében a 
harmadik országbeli állampolgár kutatók 
esetében fenn kell tartani a befogadó 
tagállam állampolgárait megilletővel
azonos bánásmódot biztosító előnyösebb 
jogokat, amelyek kiegészítik a 2011/98/EK 
irányelv alapján biztosított jogokat. 
Jelenleg az utóbbi jogszabály lehetővé teszi 
a tagállamok számára az egyenlő 
bánásmód korlátozását a szociális 
biztonsági ágak, így a családi ellátások 
tekintetében, ez a korlátozási lehetőség 
pedig a kutatókat is érintheti. A 
társadalombiztosítási jogosultságok 
tekintetében az irányelv hatálya alá 
tartozó egyéb csoportokat is megilleti a 
saját állampolgárokat megilletővel 
megegyező bánásmód. Továbbá, 
függetlenül attól, hogy az uniós jog vagy a 
befogadó tagállam nemzeti joga biztosítja-
e a munkavállaláshoz való jogot a 
harmadik országbeli állampolgár tanulók, 
önkéntesek, javadalmazás nélküli 
gyakornokok és au pairek számára, e 
csoportoknak a befogadó tagállam 
állampolgárait megilletőkkel egyenlő 
jogokat kell élvezniük, az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve a 
nyilvánosság számára elérhető árukkal és 
szolgáltatásokkal való ellátottság 
tekintetében.

Or. en
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Módosítás 94
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) „javadalmazásban nem részesülő 
gyakornok”: azon harmadik országbeli 
állampolgár, akinek valamely tagállam a 
területére történő beutazását, az érintett 
tagállam nemzeti jogszabályaival 
összhangban, javadalmazás nélküli 
gyakorlati időre engedélyezi;

e) „javadalmazásban nem részesülő 
gyakornok”: azon harmadik országbeli
állampolgár, akinek valamely tagállam a 
területére történő beutazását, az érintett 
tagállam nemzeti jogszabályaival 
összhangban, javadalmazás nélküli 
gyakorlati időre tanulmányai részeként
engedélyezi;

Or. en

Módosítás 95
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „javadalmazásban részesülő gyakornok”: 
azon harmadik országbeli állampolgár, 
akinek valamely tagállam a területére 
történő beutazását az érintett tagállam 
nemzeti jogszabályaival összhangban, 
javadalmazás ellenében végzett gyakorlati 
időre engedélyezi;

f) „javadalmazásban részesülő gyakornok”: 
azon harmadik országbeli állampolgár, 
akinek valamely tagállam a területére 
történő beutazását az érintett tagállam 
nemzeti jogszabályaival és/vagy a 
tagállamban alkalmazandó kollektív 
szerződéssel összhangban, javadalmazás 
ellenében végzett gyakorlati időre 
engedélyezi;

Or. en

Módosítás 96
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „önkéntes”: azon harmadik országbeli 
állampolgár, akinek valamely tagállam a 
területére történő beutazását elismert 
önkéntes szolgálati rendszerben való 
részvétel céljából engedélyezi.

g) „önkéntes”: azon harmadik országbeli 
állampolgár, akinek valamely tagállam a 
területére történő beutazást elismert 
önkéntes szolgálati rendszerben való 
részvétel céljából engedélyezi, és aki 
szabad akaratából és személyes 
motivációja alapján önkéntesen vállalt 
tevékenységet végez, akit az anyagi 
haszonszerzés nem motivál, illetve olyan 
ügyért dolgozik, mely elsősorban nem a 
haszonszerzést, hanem az önkéntesek, az 
önkéntes szervezet szolgáltatásainak 
kedvezményezettjei, a közösségek és a 
társadalom egészének javát szolgálja;

Or. en

Módosítás 97
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „au pair”: azon harmadik országbeli 
állampolgár, akit valamely tagállamban 
egy család könnyű házimunka és
gyermekgondozás ellenében átmenetileg
befogad annak érdekében, hogy az érintett 
személy javítsa nyelvtudását és bővítse a 
befogadó országra vonatkozó ismereteit;

i) „au pair”: azon harmadik országbeli
fiatal állampolgár, akit valamely 
tagállamban egy fogadó család könnyű 
házimunka és/vagy gyermekgondozás 
ellenében határozott időre befogad annak 
érdekében, hogy az érintett személy javítsa 
nyelvtudását és bővítse a befogadó 
országra vonatkozó ismereteit;

Or. en

Módosítás 98
Malika Benarab-Attou, Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében



PE519.478v01-00 16/43 AM\1002688HU.doc

HU

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) „au pair”: azon harmadik országbeli 
állampolgár, akit valamely tagállamban 
egy család könnyű házimunka és
gyermekgondozás ellenében átmenetileg 
befogad annak érdekében, hogy az érintett 
személy javítsa nyelvtudását és bővítse a 
befogadó országra vonatkozó ismereteit;

i) „au pair”: azon harmadik országbeli 
állampolgár, akit valamely tagállamban 
egy család könnyű házimunka és/vagy
gyermekgondozás ellenében átmenetileg 
befogad annak érdekében, hogy az érintett 
személy javítsa nyelvtudását és bővítse a 
befogadó országra vonatkozó ismereteit;

Or. en

Módosítás 99
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „kutatószervezet”: bármely köz- vagy 
magánszervezet, amely kutatást folytat, és 
amelyet ezen irányelv céljaira valamely 
tagállam saját jogszabályaival vagy 
közigazgatási gyakorlatával összhangban 
jóváhagyott;

k) „kutatószervezet”: bármely köz- vagy 
magánszervezet és vállalat, amely kutatást 
folytat, és amelyet ezen irányelv céljaira 
valamely tagállam saját jogszabályaival 
vagy közigazgatási gyakorlatával 
összhangban jóváhagyott;

Or. en

Módosítás 100
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

m) „javadalmazás”: a nyújtott szolgáltatás 
ellenértékeként kapott, és a nemzeti 
jogszabályok vagy a kialakult gyakorlat

m) „javadalmazás”: a nyújtott szolgáltatás 
ellenértékeként kapott, és a nemzeti 
jogszabályok és/vagy alkalmazandó 
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alapján a foglalkoztatási jogviszony 
elemének tekintett, bármilyen formában 
teljesített kifizetés;

kollektív szerződés alapján a 
foglalkoztatási jogviszony elemének 
tekintett, bármilyen formában teljesített 
kifizetés;

Or. en

Módosítás 101
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az egy vagy több tagállam és egy vagy 
több harmadikország között megkötött két-
vagy többoldalú megállapodások 
kedvezőbb rendelkezéseit.

b) az egy vagy több tagállam és egy vagy 
több harmadik ország közötti két- vagy 
többoldalú megállapodások kedvezőbb 
rendelkezéseit.

Or. en

Módosítás 102
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
arra vonatkozó jogát, hogy az irányelv 
hatálya alá tartozó személyekre nézve , a 
21., 22., 23., 24., 25. és 29. cikk 
tekintetében, kiváltképpen a mobilitási 
partnerségek keretében kedvezőbb 
rendelkezéseket fogadjanak el, illetve 
tartsanak fenn.

(2) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
arra vonatkozó jogát, hogy az irányelv 
hatálya alá tartozó személyekre nézve 
kedvezőbb rendelkezéseket fogadjanak el, 
illetve tartsanak fenn.

Or. en
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Módosítás 103
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
arra vonatkozó jogát, hogy az irányelv 
hatálya alá tartozó személyekre nézve , a 
21., 22., 23., 24., 25. és 29. cikk 
tekintetében, kiváltképpen a mobilitási 
partnerségek keretében kedvezőbb 
rendelkezéseket fogadjanak el, illetve 
tartsanak fenn.

(2) Ez az irányelv nem érinti a tagállamok 
arra vonatkozó jogát, hogy az irányelv 
hatálya alá tartozó személyekre nézve 
kedvezőbb rendelkezéseket fogadjanak el, 
illetve tartsanak fenn.

Or. en

Módosítás 104
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) valamennyi olyan kockázatra kiterjedő 
egészségbiztosítással kell rendelkeznie, 
amely ellen az érintett tagállam 
állampolgárai általában biztosítottak;

c) az olyan kockázatokra kiterjedő 
egészségbiztosítással kell rendelkeznie, 
amely ellen az érintett tagállam 
állampolgárai általában biztosítottak;

Or. en

Módosítás 105
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) a tagállam által kért módon igazolnia 
kell, hogy tartózkodása folyamán 
rendelkezni fog a megélhetésének, 
képzésének és visszautazásának 
költségeihez szükséges anyagi fedezettel, 
ami nem érinti az egyes ügyek egyedi 
vizsgálatának lehetőségét.

f) a tagállam által kért módon igazolnia 
kell, hogy tartózkodása folyamán 
rendelkezni fog a megélhetésének, 
képzésének és visszautazásának 
költségeihez szükséges anyagi fedezettel, 
ami nem érinti az egyes ügyek egyedi 
vizsgálatának lehetőségét. Nincs szükség 
erre az igazolásra, ha a harmadik 
országbeli állampolgár támogatásban 
vagy ösztöndíjban részesül, egy fogadó 
család kötelezettséget vállalt a 
támogatására, valamilyen komolyan 
vehető munkavállalási ajánlatot kapott, 
vagy valamely diákcserével foglalkozó 
vagy önkénteseket foglalkoztató 
szervezettől ajánlatot kapott;

Or. en

Módosítás 106
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a 9. cikk (1) és (2) bekezdésével 
összhangban egy kutatószervezettel kötött 
fogadási megállapodást köteles bemutatni;

a) a 9. cikk (1) és (2) bekezdésével 
összhangban egy kutatószervezettel kötött 
fogadási megállapodást, illetve 
amennyiben a nemzeti jogszabályok 
szerinti foglalkoztatási jogviszony áll fenn, 
munkaszerződést vagy ösztöndíj-igazolást
köteles bemutatni;

Or. en

Módosítás 107
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5) A tagállamok nemzeti jogszabályaikkal 
összhangban a harmadik ország már a 
területükön tartózkodó érintett
állampolgára által benyújtott kérelmet is
elfogadhatnak.

(5) A tagállamok nemzeti jogszabályaikkal 
összhangban megvizsgálják azokat a 
kérelmeket is, amelyeket valamely
harmadik ország már a területükön 
tartózkodó érintett állampolgárai
benyújtanak.

Or. en

Módosítás 108
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállamok meghatározzák, hogy az 
engedély iránti kérelmeket a kutatónak 
vagy az érintett kutatószervezetnek kell-e 
benyújtania.

(6) A tagállamok meghatározzák, hogy az 
engedély iránti kérelmeket a kutatónak és
az érintett kutatószervezetnek kell-e 
benyújtania.

Or. en

Módosítás 109
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A tagállam egyéb intézkedések mellett 
elutasíthatja a (2)–(4) bekezdésben 
meghatározott feltételeket már nem 
teljesítő kutatószervezet jóváhagyásának 
meghosszabbítását vagy annak 
visszavonásáról dönthet, amennyiben a 
jóváhagyást csalás útján szerezték, vagy ha 

(6) A tagállam egyéb intézkedések mellett 
elutasíthatja a (2)–(4) bekezdésben 
meghatározott feltételeket már nem 
teljesítő kutatószervezet jóváhagyásának 
meghosszabbítását vagy annak 
visszavonásáról dönthet, amennyiben a 
jóváhagyást csalás útján szerezték, vagy ha 
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egy kutatószervezet harmadik ország 
állampolgárával csalárdan vagy 
gondatlanul kötött fogadási 
megállapodást. Amennyiben a jóváhagyást 
elutasították vagy visszavonták, az érintett 
szervezetet a visszavonásról vagy a 
meghosszabbítás elutasításáról szóló 
határozat közzétételétől számított 
legfeljebb öt évig újabb jelentkezés 
benyújtásától eltilthatják.

egy kutatószervezet harmadik ország 
állampolgárával csalárdan vagy 
szándékosan kötött fogadási 
megállapodást. Amennyiben a jóváhagyást 
elutasították vagy visszavonták, az érintett 
szervezetet a visszavonásról vagy a 
meghosszabbítás elutasításáról szóló 
határozat közzétételétől számított 
legfeljebb öt évig újabb jelentkezés 
benyújtásától eltilthatják.

Or. en

Módosítás 110
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) a kutatószervezet és a kutató közötti 
jogviszonyra vonatkozó információ;

e) a kutatószervezet és a kutató közötti 
jogviszonyra vagy munkaviszonyra
vonatkozó információ;

Or. en

Módosítás 111
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) rendelkeznie kell egy aláírt, és szükség 
szerint az érintett tagállam illetékes 
hatósága által — a tagállam 
jogszabályaival vagy közigazgatási 
gyakorlatával összhangban — jóváhagyott 
gyakornoki szerződéssel, amelynek tárgya 
egy, a tagállam jogszabályaival vagy 
közigazgatási gyakorlatával összhangban 
elismert, köz- vagy magánszektorbeli 

a) rendelkeznie kell egy aláírt, és szükség 
szerint az érintett tagállam illetékes 
hatósága által – a tagállam jogszabályaival 
vagy közigazgatási gyakorlatával 
összhangban – jóváhagyott, tanulmányai 
részét képező gyakornoki szerződéssel, 
amelynek tárgya egy, a tagállam 
jogszabályaival vagy közigazgatási 
gyakorlatával összhangban elismert, köz-
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vállalkozásnál vagy szakképzéssel 
foglalkozó köz- vagy 
magánintézménynél eltöltendő gyakorlat.

vagy magánszektorbeli vállalkozásnál vagy 
szakképzéssel foglalkozó köz- vagy 
magánintézménynél eltöltendő gyakorlat.

Or. en

Módosítás 112
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállam ilyen előírása esetén 
igazolja, hogy rendelkezik a 
munkatapasztalat hasznosításához 
szükséges, korábbi megfelelő 
képzettséggel, képesítéssel vagy szakmai 
gyakorlattal.

törölve

Or. en

Módosítás 113
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállam ilyen előírása esetén 
igazolja, hogy rendelkezik a 
munkatapasztalat hasznosításához 
szükséges, korábbi megfelelő 
képzettséggel, képesítéssel vagy szakmai 
gyakorlattal.

törölve

Or. en
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Módosítás 114
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tagállam ilyen előírása esetén
igazolja, hogy rendelkezik a
munkatapasztalat hasznosításához 
szükséges, korábbi megfelelő 
képzettséggel, képesítéssel vagy szakmai 
gyakorlattal.

b) igazolja, hogy a szakmai gyakorlat a 
származási országának valamely oktatási 
intézményében folytatott tanulmányai 
részét képezi.

Or. en

Módosítás 115
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben a tagállam megköveteli, a 
gyakorlat elvégzéséhez szükséges 
ismeretek elsajátítását lehetővé tevő nyelvi 
alapképzésben kell részt vennie.

törölve

Or. en

Módosítás 116
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az a) pontban említett szerződés leírja a 
gyakornoki programot, meghatározza 
annak időtartamát, a gyakornok e 
programban nyújtott teljesítményének 

Az a) pontban említett szerződés leírja a 
gyakornoki programot, meghatározza 
annak időtartamát, a gyakornok e 
programban nyújtott teljesítményének 
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felügyeletére vonatkozó feltételeket, a 
munkaórák számát, a befogadó 
szervezethez fűződő jogviszonyt, valamint, 
amennyiben a gyakornok javadalmazásban 
részesül, a számára biztosított 
javadalmazást.

felügyeletére vonatkozó feltételeket, a 
munkaórák számát, a befogadó 
szervezethez fűződő jogviszonyt, valamint, 
amennyiben a gyakornok javadalmazásban 
részesül, a számára biztosított 
javadalmazást és a munkaszerződést.

Or. en

Módosítás 117
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírhatják, hogy a 
befogadó szervezetnek nyilatkoznia kell 
arról, hogy a harmadik országbeli 
állampolgár nem álláshelyet tölt be.

törölve

Or. en

Módosítás 118
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok előírhatják, hogy a
befogadó szervezetnek nyilatkoznia kell 
arról, hogy a harmadik országbeli 
állampolgár nem álláshelyet tölt be.

(2) A tagállamok megvizsgálhatják az 
aktuális munkaerőigényt, és 
átgondolhatják, hogy a harmadik 
országbeli állampolgár álláshelyet tölt-e be, 
illetve hogy van-e elegendő gyakornoki 
hely a belföldi állampolgárok számára.

Or. en
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Módosítás 119
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) továbbá, ha a fogadó tagállam 
kifejezetten megköveteli, részt kell vennie 
az adott tagállam nyelvét, történelmét, 
politikai és társadalmi berendezkedését 
ismertető, alapszintű bevezető képzésen.

törölve

Or. en

Módosítás 120
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) továbbá, ha a fogadó tagállam 
kifejezetten megköveteli, részt kell vennie 
az adott tagállam nyelvét, történelmét, 
politikai és társadalmi berendezkedését 
ismertető, alapszintű bevezető képzésen.

törölve

Or. en

Módosítás 121
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállam megvizsgálhatja, hogy az 
önkéntes munka megfelel-e az 
önkéntességre vonatkozó elveknek, vagy 
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negatív hatással van a munkaerőpiacra.

Or. en

Módosítás 122
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 17 és 30 év közötti életkor, illetve –
egyedileg indokolt esetekben – 30 évet 
meghaladó életkor;

a) 18 és 30 év közötti, illetve – egyedileg 
indokolt esetekben – 30 évesnél idősebb, 
valamint nem áll rokoni kapcsolatban a 
fogadó család tagjaival;

Or. en

Módosítás 123
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 17 és 30 év közötti életkor, illetve –
egyedileg indokolt esetekben – 30 évet 
meghaladó életkor;

a) 17 és 35 év közötti életkorban van.

Or. en

Módosítás 124
Jean Lambert, Malika Benarab-Attou
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – a pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) 17 és 30 év közötti életkor, illetve –
egyedileg indokolt esetekben – 30 évet 
meghaladó életkor;

a) legalább 17 éves;

Or. en

Módosítás 125
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) igazolnia kell, hogy a befogadó család 
az érintett tagállam területén való 
tartózkodásának idejére felelősséget vállal 
érte, különösen a megélhetéséhez, a 
szálláshoz, az egészségügyi és anyasági
ellátásához, illetve balesetbiztosításhoz 
szükséges költségek tekintetében;

b) igazolnia kell, hogy a befogadó család 
az érintett tagállam területén való 
tartózkodásának idejére felelősséget vállal 
érte, különösen a megélhetéséhez, a 
szálláshoz, az egészségügyi ellátásához, 
illetve balesetbiztosításhoz szükséges 
költségek tekintetében;

Or. en

Módosítás 126
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) be kell mutatnia az au pair és a befogadó 
család közötti szerződést, amely 
meghatározza az au pair jogait és 
kötelezettségeit, ideértve a neki járó 
zsebpénzre vonatkozó rendelkezéseket, 
valamint a tanfolyamokon való részvételt 
lehetővé tévő, megfelelő előírásokat, 
továbbá a mindennapos családi teendőkben 
való részvételt.

c) be kell mutatnia az au pair és a befogadó 
család közötti szerződést, amely 
meghatározza az au pair jogait és 
kötelezettségeit, ideértve a neki járó 
zsebpénzre vonatkozó rendelkezéseket, a 
heti legalább egy teljes szabadnaphoz való 
jogot, valamint a tanfolyamokon való 
részvételt lehetővé tévő, megfelelő 
előírásokat, továbbá a mindennapos családi 
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teendőkben való részvételt.

Or. en

Módosítás 127
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) be kell mutatnia az au pair és a befogadó 
család közötti szerződést, amely 
meghatározza az au pair jogait és 
kötelezettségeit, ideértve a neki járó 
zsebpénzre vonatkozó rendelkezéseket, 
valamint a tanfolyamokon való részvételt 
lehetővé tévő, megfelelő előírásokat, 
továbbá a mindennapos családi teendőkben 
való részvételt.

c) be kell mutatnia az au pair és a befogadó 
család közötti szerződést, amely 
meghatározza az au pair jogait és 
kötelezettségeit, ideértve a neki járó 
zsebpénzre vonatkozó rendelkezéseket,
valamint a tanfolyamokon való részvételt 
lehetővé tévő vagy előíró, megfelelő
rendelkezéseket, továbbá a mindennapos 
családi teendőkben való részvételt.

Or. en

Módosítás 128
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok egyéb szempontokat is 
figyelembe vehetnek annak 
megállapításakor, hogy a fogadó család 
képes-e megfelelő otthont biztosítani az au 
pair számára a tartózkodás teljes 
időtartama alatt.

Or. en
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Módosítás 129
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a következő esetekben 
utasítják el a kérelmet:

A tagállamok a következő esetekben 
utasíthatják el a kérelmet:

Or. en

Módosítás 130
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben a fogadó szervezetet vagy 
oktatási intézményt kizárólag a beutazás 
megkönnyítése céljából hozták létre;

c) amennyiben a fogadó szervezet vagy 
oktatási intézmény fellépésének célja
kizárólag a beutazás megkönnyítése;

Or. en

Módosítás 131
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) léteznek egyéb súlyos indokok is, 
melyek alapján feltételezhető, hogy a 
fogadó szervezet vagy oktatási intézmény 
tisztességtelenül jár el;

Or. en
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Módosítás 132
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a következő esetekben
visszavonják az engedélyt:

A tagállamok visszavonhatják az irányelv 
alapján kiállított tartózkodási engedélyt, 
illetve elutasíthatják annak megújítását, 
amennyiben ahhoz tisztességtelen 
eszközökkel jutottak hozzá, vagy 
amennyiben kiderül, hogy az engedély 
tulajdonosa nem teljesítette az irányelv 6. 
és egyéb vonatkozó cikkeiben előírt 
beutazási és tartózkodási feltételeket vagy 
már nem felel meg azoknak, illetve hogy 
más okból tartózkodik a tagállamban, 
mint amelyre a tartózkodási engedélyt 
kapta, különösen a következő esetekben:

Or. en

Módosítás 133
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a következő esetekben 
visszavonják az engedélyt:

A tagállamok a következő esetekben 
visszavonhatják az engedélyt:

Or. en

Módosítás 134
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – c pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) amennyiben a fogadó szervezetet 
kizárólag a beutazás megkönnyítése
céljából hozták létre;

c) amennyiben a fogadó szervezetet
fellépésének célja kizárólag a beutazás 
megkönnyítése;

Or. en

Módosítás 135
Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) amennyiben a fogadó szervezet nem 
teljesíti a nemzeti jogszabályokban a 
társadalombiztosításra és/vagy az adózásra 
vonatkozó jogi kötelezettségeit, illetve ha 
csődeljárást kezdeményezett önmagával 
szemben vagy egyéb okból fizetésképtelen;

d) amennyiben a fogadó szervezet nem 
teljesíti a nemzeti jogszabályokban a 
társadalombiztosításra és/vagy az adózásra 
vonatkozó jogi kötelezettségeit, illetve ha 
csődeljárást kezdeményezett önmagával 
szemben vagy egyéb okból fizetésképtelen. 
Amennyiben a fentiekre a tanulmányok 
folytatása közben kerül sor, a hallgatónak 
elegendő időt kell biztosítani arra, hogy 
tanulmányai befejezése céljából 
egyenértékű képzést találjon;

Or. en

Módosítás 136
Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) tanulók esetében, amennyiben nem 
tartják tiszteletben a jövedelemszerző 
tevékenység folytatására vonatkozó, a 23. 
cikk szerinti időbeli korlátozásokat, illetve 
ha az érintett hallgató nem ér el 

f) hallgatók esetében, amennyiben nem 
tartják tiszteletben a jövedelemszerző 
tevékenység folytatására vonatkozó, a 23. 
cikk szerinti időbeli korlátozásokat, illetve 
ha az érintett hallgató nem ér el 
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elfogadható előrehaladást a tanulmányai 
során, összhangban a nemzeti 
jogszabályokkal vagy az adminisztratív 
gyakorlattal.

elfogadható előrehaladást a tanulmányai 
terén, összhangban a nemzeti 
jogszabályokkal vagy az adminisztratív 
gyakorlattal, és nincsen olyan kényszerítő 
enyhítő körülmény, amely magyarázatot 
adna az adott helyzetre.

Or. en

Módosítás 137
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tagállamok közrendi, közbiztonsági 
vagy közegészségügyi okból az engedélyt 
visszavonhatják

(2) A tagállamok közrendi vagy
közbiztonsági okból az engedélyt 
visszavonhatják.

Or. en

Módosítás 138
Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) hallgatók esetében, amennyiben nem 
tartják tiszteletben a jövedelemszerző 
tevékenység folytatására vonatkozó, a 23. 
cikk szerinti időbeli korlátozásokat, illetve 
ha a hallgató nem ér el elfogadható 
előrehaladást a tanulmányai során, 
összhangban a nemzeti jogszabályokkal 
vagy az adminisztratív gyakorlattal.

c) hallgatók esetében, amennyiben nem 
tartják tiszteletben a jövedelemszerző 
tevékenység folytatására vonatkozó, a 23. 
cikk szerinti időbeli korlátozásokat, illetve 
ha a hallgató nem ér el elfogadható 
előrehaladást a tanulmányai terén, 
összhangban a nemzeti jogszabályokkal 
vagy az adminisztratív gyakorlattal, és 
nincsen olyan kényszerítő enyhítő 
körülmény, amely magyarázatot adna az 
adott helyzetre.
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Or. en

Módosítás 139
Jean Lambert

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2011/98/EU irányelv 12. cikke (2) 
bekezdésének b) pontjától eltérve, a 
harmadik országbeli állampolgár kutatók a 
fogadó tagállam állampolgáraival egyenlő 
bánásmódra jogosultak a szociális 
biztonság ágai, így a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet meghatározása 
szerinti családi ellátások tekintetében.

(1) A 2011/98/EU irányelv 12. cikke (2) 
bekezdésének b) pontjától eltérve, a 
harmadik országbeli állampolgár kutatók 
és hallgatók a fogadó tagállam 
állampolgáraival egyenlő bánásmódra 
jogosultak a szociális biztonság ágai, így a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló 883/2004/EK 
rendelet meghatározása szerinti családi 
ellátások tekintetében.

Or. en

Módosítás 140
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2011/98/EU irányelv 12. cikke (2) 
bekezdésének b) pontjától eltérve, a
harmadik országbeli állampolgár kutatók a 
fogadó tagállam állampolgáraival egyenlő 
bánásmódra jogosultak a szociális
biztonság ágai, így a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet meghatározása 
szerinti családi ellátások tekintetében.

(1) A harmadik országbeli állampolgár 
kutatók a fogadó tagállam állampolgáraival 
egyenlő bánásmódra jogosultak a szociális
biztonságnak a szociális biztonsági 
rendszerek koordinálásáról szóló 
883/2004/EK rendelet meghatározása 
szerinti ágai, így a családi ellátások 
tekintetében, a 2011/98/EU irányelv 12.
cikke (2) bekezdésének b) pontjával 
összhangban.

Or. en
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Módosítás 141
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) Az önkéntesek, a fizetett és a 
javadalmazásban nem részesülő 
gyakornokok és au pairek – függetlenül 
attól, hogy az uniós vagy nemzeti jog 
szerint vállalhatnak-e munkát vagy sem –
a fogadó tagállam állampolgárait 
megilletővel egyenlő bánásmódra 
jogosultak a szociális biztonságnak a 
szociális biztonsági rendszerek 
koordinálásáról szóló 883/2004/EK 
rendelet meghatározása szerinti ágai 
tekintetében.

Or. en

Módosítás 142
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) A tanulók, önkéntesek, 
javadalmazásban nem részesülő 
gyakornokok és au pairek – független attól, 
hogy az uniós vagy nemzeti jog szerint 
vállalhatnak-e munkát – egyenlő 
bánásmódra jogosultak az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve a 
nyilvánosság számára elérhető árukkal és 
szolgáltatásokkal való ellátottság 
tekintetében, a nemzeti jog előírásai 
szerinti lakásszerzési eljárások kivételével.

(2) A hallgatók, tanulók, önkéntesek, 
javadalmazásban nem részesülő 
gyakornokok és au pairek – függetlenül
attól, hogy az uniós vagy nemzeti jog 
szerint vállalhatnak-e munkát – egyenlő 
bánásmódra jogosultak az árukhoz és 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve a 
nyilvánosság számára elérhető árukkal és 
szolgáltatásokkal való ellátottság 
tekintetében, a nemzeti jog előírásai 
szerinti lakásszerzési eljárások kivételével.
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Or. en

Módosítás 143
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Minden tagállam meghatározza, hogy 
hetente legfeljebb hány óra, illetve évente 
legfeljebb hány nap vagy hónap 
engedélyezett ilyen tevékenység 
folytatására, amely pedig nem lehet 
kevesebb, mint heti 20 óra, illetve az éves 
szinten ennek megfelelő nap vagy hónap.

(3) Minden tagállam meghatározza, hogy 
hetente legfeljebb hány óra, illetve évente 
legfeljebb hány nap vagy hónap 
engedélyezett ilyen tevékenység 
folytatására, amely pedig nem lehet 
kevesebb, mint heti 10 óra, illetve az éves 
szinten ennek megfelelő nap vagy hónap.

Or. en

Módosítás 144
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamban folytatott kutatás vagy 
tanulmányok lezárását követően a 
harmadik országbeli állampolgároknak 
joguk van arra, hogy munkakeresés vagy 
vállalkozás alapítása érdekében 12
hónapon keresztül a tagállam területén 
maradjanak, ha továbbra is teljesülnek a 6. 
cikk a) és c–f) pontjában megállapított 
feltételek. 3 és 6 hónap közötti időszak 
elteltével a harmadik országbeli 
állampolgárokat annak igazolására 
kötelezhetik, hogy továbbra is munkát 
keresnek, illetve vállalkozás alapításán 
dolgoznak. Ezenfelül 6 hónap eltelte után a 
harmadik országbeli állampolgárokat 
annak igazolására is kötelezhetik, hogy 

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy a
tagállamban folytatott kutatás vagy 
tanulmányok lezárását követően a 
harmadik országbeli állampolgároknak 
joguk legyen arra, hogy munkakeresés 
vagy vállalkozás alapítása érdekében 6–12
hónapon keresztül a tagállam területén 
maradjanak, ha továbbra is teljesülnek a 6. 
cikk a) és c–f) pontjában megállapított 
feltételek, illetve ha képesek eltartani 
magukat és adott esetben családjukat. 3 és 
6 hónap közötti időszak elteltével a 
harmadik országbeli állampolgárokat 
annak igazolására kötelezhetik, hogy 
továbbra is munkát keresnek, illetve 
vállalkozás alapításán dolgoznak.
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valódi esélyük van munkát kapni vagy 
vállalkozást indítani.

Ezenfelül 6 hónap eltelte után a harmadik 
országbeli állampolgárokat annak 
igazolására is kötelezhetik, hogy valódi 
esélyük van munkát kapni vagy 
vállalkozást indítani.

Or. en

Módosítás 145
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A tagállamban folytatott kutatás vagy 
tanulmányok lezárását követően a 
harmadik országbeli állampolgároknak 
joguk van arra, hogy munkakeresés vagy 
vállalkozás alapítása érdekében 12 
hónapon keresztül a tagállam területén 
maradjanak, ha továbbra is teljesülnek a 6. 
cikk a) és c–f) pontjában megállapított 
feltételek. 3 és 6 hónap közötti időszak 
elteltével a harmadik országbeli 
állampolgárokat annak igazolására 
kötelezhetik, hogy továbbra is munkát 
keresnek, illetve vállalkozás alapításán 
dolgoznak. Ezenfelül 6 hónap eltelte után a 
harmadik országbeli állampolgárokat 
annak igazolására is kötelezhetik, hogy 
valódi esélyük van munkát kapni vagy 
vállalkozást indítani.

A tagállamban folytatott kutatás vagy 
tanulmányok lezárását követően a 
harmadik országbeli állampolgároknak 
joguk van arra, hogy munkakeresés vagy 
vállalkozás alapítása érdekében legalább 
18 hónapon keresztül a tagállam területén 
maradjanak, ha továbbra is teljesülnek a 6. 
cikk a) és c–f) pontjában megállapított 
feltételek. 3 és 6 hónap közötti időszak 
elteltével a harmadik országbeli 
állampolgárokat annak igazolására 
kötelezhetik, hogy továbbra is munkát 
keresnek, illetve vállalkozás alapításán 
dolgoznak. Ezenfelül 6 hónap eltelte után a 
harmadik országbeli állampolgárokat 
annak igazolására is kötelezhetik, hogy 
valódi esélyük van munkát kapni vagy 
vállalkozást indítani.

Or. en

Módosítás 146
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok előírhatják, hogy a 
harmadik országbeli állampolgár által 
alapított vállalkozásnak meg kell felelnie 
bizonyos feltételeknek, így bizonyosodva 
meg arról, hogy valódi vállalkozásról van 
szó.

Or. en

Módosítás 147
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1a) A tagállamban folytatott kutatás vagy 
tanulmányok lezárását követően a 
harmadik országbeli állampolgároknak 
joguk van arra, hogy munkakeresés vagy 
vállalkozás alapítása érdekében legalább
12 hónapon keresztül a tagállam területén 
maradjanak, ha továbbra is teljesülnek a 
6. cikk a) és c–f) pontjában megállapított 
feltételek. 3 és 6 hónap közötti időszak 
elteltével a harmadik országbeli 
állampolgárokat annak igazolására 
kötelezhetik, hogy továbbra is munkát 
keresnek, illetve vállalkozás alapításán 
dolgoznak. Ezenfelül 6 hónap eltelte után 
a harmadik országbeli állampolgárokat 
annak igazolására is kötelezhetik, hogy 
valódi esélyük van munkát kapni vagy 
vállalkozást indítani.

Or. en

Módosítás 148
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 A kutatók családtagjai A kutatók és hallgatók családtagjai

Or. en

Módosítás 149
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A 2003/86/EK irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésétől és 8. cikkétől eltérve, a 
családegyesítés nem tehető függővé attól a 
követelménytől, hogy a kutatási célú 
tartózkodásra vonatkozó engedély 
birtokosának megalapozott kilátásai 
legyenek a letelepedési jogosultság 
megszerzésére, valamint minimális 
tartózkodási idővel rendelkezzen.

(1) A 2003/86/EK irányelv 3. cikkének (1) 
bekezdésétől és 8. cikkétől eltérve, a 
családegyesítés nem tehető függővé attól a 
követelménytől, hogy a kutatási vagy 
tanulmányi célú tartózkodásra vonatkozó 
engedély birtokosának megalapozott 
kilátásai legyenek a letelepedési 
jogosultság megszerzésére, valamint 
minimális tartózkodási idővel 
rendelkezzen.

Or. en

Módosítás 150
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) A 2003/86/EK irányelv 5. cikkének (4) 
bekezdésétől eltérve, a családegyesítés 
feltételeinek teljesülése esetén a kérelem 

(3) A 2003/86/EK irányelv 5. cikkének (4) 
bekezdésétől eltérve, a családegyesítés 
feltételeinek teljesülése esetén a kérelem 



AM\1002688HU.doc 39/43 PE519.478v01-00

HU

benyújtásának időpontjától számított 90 
napon belül, továbbá a mobilitási 
intézkedéseket tartalmazó, megfelelő uniós 
programok hatálya alá tartozó harmadik 
országbeli állampolgár kutatók családtagjai 
részére benyújtott eredeti kérelem 
időpontjától számított 60 napon belül meg 
kell adni az engedélyt.

benyújtásának időpontjától számított 90 
napon belül, továbbá a mobilitási 
intézkedéseket tartalmazó, megfelelő uniós 
programok hatálya alá tartozó harmadik 
országbeli állampolgár kutatók és 
hallgatók családtagjai részére benyújtott 
eredeti kérelem időpontjától számított 60 
napon belül meg kell adni az engedélyt.

Or. en

Módosítás 151
Jean Lambert
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Irányelvre irányuló javaslat
25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A 2003/86/EK irányelv 13. cikkének
(2) és (3) bekezdésétől eltérve, a 
családtagok számára kiállított engedély 
érvényességének időtartama – amennyiben 
a családtagok úti okmányainak 
érvényességi időtartama ezt lehetővé teszi 
– azonos a kutató számára kiállított 
engedély időtartamával.

(4) A 2003/86/EK irányelv 13. cikkének
(2) és (3) bekezdésétől eltérve, a 
családtagok számára kiállított engedély 
érvényességének időtartama – amennyiben 
a családtagok úti okmányainak 
érvényességi időtartama ezt lehetővé teszi 
– azonos a kutató vagy a hallgató számára 
kiállított engedély időtartamával.

Or. en

Módosítás 152
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kutatók, tanulók és javadalmazásban 
részesülő gyakornokok tagállamok közötti 
mobilitás hoz való joga

A kutatók, tanulók, valamint a
javadalmazásban részesülő és nem 
részesülő gyakornokok tagállamok közötti 
mobilitáshoz való joga
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Or. en

Módosítás 153
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Az ezen irányelv szerint kutatóként 
fogadott valamely harmadik ország 
állampolgára kutatásának egy részét másik 
tagállamban is végezheti az e cikkben 
megállapított feltételeknek megfelelően.

Az ezen irányelv szerint kutatóként
fogadott valamely harmadik ország 
állampolgára a hosszú távú tartózkodásra 
jogosító vízum és tartózkodási engedély 
érvényességi ideje alatt kutatásának egy 
részét másik tagállamban is végezheti az e 
cikkben megállapított feltételeknek 
megfelelően.

Or. en

Módosítás 154
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

 Amennyiben a kutató legfeljebb hat 
hónapig terjedő időt tölt egy másik 
tagállamban, a kutatás az első tagállamban 
kötött fogadási megállapodás alapján 
végezhető, feltéve hogy a kutatónak a 
másik tagállamban elegendő forrás áll a 
rendelkezésére, és a kutató a másik 
tagállamban nem jelent veszélyt a 
közrendre, a közbiztonságra vagy a 
közegészségügyre.

Amennyiben a kutató legfeljebb hat 
hónapig terjedő időt tölt egy másik 
tagállamban, a kutatás az első tagállamban 
kötött fogadási megállapodás alapján 
végezhető, feltéve hogy a kutatónak a 
másik tagállamban elegendő forrás áll a 
rendelkezésére, és a kutató a másik 
tagállamban nem jelent veszélyt a 
közrendre, a közbiztonságra vagy a 
közegészségügyre. A kutatónak legalább 
egy hónapot el kell töltenie az első 
tagállamban, mielőtt kutatási célból 
átköltözne valamely másik tagállamba. 
Egyéb megállapodás hiányában az első 
tagállam kutatási szervezete semmilyen 
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felelősséggel nem tartozik a másik 
tagállamban tartózkodó kutató irányában. 
Amennyiben az első tagállamban kötött 
fogadási vagy munkaszerződés nem 
tartalmaz rendelkezéseket a másik 
tagállamban való tartózkodásra, vagy arra 
a célra nem megfelelő, új szerződést kell 
kötni, lehetőleg a második tagállam 
kutatási szervezetével is. Rendes esetben a 
második tagállamot csak értesíteni kell a 
kutató beutazásáról, de amennyiben a 
második tagállam elutasítja a kutató 
tartózkodását, egyéb megállapodás 
hiányában a kutatónak saját költségén 
vissza kell utaznia az első tagállamba.

Or. en

Módosítás 155
Nadja Hirsch

Irányelvre irányuló javaslat
26 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az ezen irányelv szerint hallgatóként vagy 
javadalmazásban részesülő gyakornokként 
fogadott harmadik országbeli állampolgár 
három hónapot meghaladó, de hat 
hónapnál rövidebb időszakokra 
tanulmányainak/gyakorlatának egy részét 
másik tagállamban is folytathatja, feltéve, 
hogy átutazása előtt benyújtotta a 
következő dokumentumokat a második 
tagállam illetékes hatóságainak:

Az ezen irányelv szerint hallgatóként vagy 
javadalmazásban részesülő vagy nem 
részesülő gyakornokként fogadott 
harmadik országbeli állampolgár három 
hónapot meghaladó, de hat hónapnál 
rövidebb időszakokra 
tanulmányainak/gyakorlatának egy részét 
másik tagállamban is folytathatja, feltéve, 
hogy átutazása előtt benyújtotta a 
következő dokumentumokat a második 
tagállam illetékes hatóságainak:

Or. en

Módosítás 156
Antigoni Papadopoulou
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Irányelvre irányuló javaslat
28 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) az érintett tagállam szociális segélyezési 
rendszeréhez történő folyamodás nélkül a 
saját maga és családtagjai eltartásához 
elégséges állandó és rendszeres forrásokkal 
rendelkezik.

A módosítás a magyar nyelvi változatot 
nem érinti.

Or. en

Módosítás 157
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok illetékes hatóságai 
határozatot hoznak az engedély iránti 
hiánytalan kérelmekről, és arról a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb a kérelem 
benyújtásának időpontjától számított 60
napon belül, a mobilitási intézkedéseket 
tartalmazó uniós programok hatálya alá 
tartozó harmadik országbeli kutatók és 
hallgatók esetében pedig 30 napon belül 
írásban értesítik a kérelmezőt az érintett 
tagállam nemzeti jogában megállapított 
értesítési eljárásoknak megfelelően.

(1) A tagállamok illetékes hatóságai 
határozatot hoznak az engedély iránti 
hiánytalan kérelmekről, és arról a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb a kérelem 
benyújtásának időpontjától számított 90
napon belül, a mobilitási intézkedéseket 
tartalmazó uniós programok hatálya alá 
tartozó harmadik országbeli kutatók és 
hallgatók esetében pedig 45 napon belül 
írásban értesítik a kérelmezőt az érintett 
tagállam nemzeti jogában megállapított 
értesítési eljárásoknak megfelelően.

Or. en

Módosítás 158
Sari Essayah

Irányelvre irányuló javaslat
35 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [a hatályba lépést követően két
évvel] megfeleljenek. E rendelkezések 
szövegét haladéktalanul megküldik a 
Bizottságnak.

A tagállamok hatályba léptetik azokat a 
törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezéseket, amelyek szükségesek 
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 
legkésőbb [a hatálybalépést követően
három évvel] megfeleljenek. E 
rendelkezések szövegét haladéktalanul 
megküldik a Bizottságnak.

Or. en


